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Ystävän Tuki 2015 ilmestyminen

Seuraavaan lehteen aineisto tulee toimittaa toimistolle sähköpostilla le-invali-
dit@kolumbus.fi  1.12.2015 mennessä. Maaliskuussa 2016 ilmestyvään lehteen 
aineisto tulee toimittaa 15.2.2016 mennessä.
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> Kirjoittaja Tuomo 
Mikkonen on Suomen 
Kurkku- ja suusyöpä-
yhdistyksen hallituksen 
puheenjohtaja.

iin hyvät ystävät, kalenterin mukaan se on nyt sitten kesä, mutta omalla kohdallani on 
ollut tapana tunnustaa kesä alkaneeksi vasta silloin, kun ensimmäiset ns. kirskulinnut 
eli tervapääskyt päästelevät huutojaan ja syöksähtelevät taivaankantta ristiin rastiin. 
Vielä en ole nähnyt niistä ensimmäistäkään, vaikka melkein kaikki muut muuttolin-
nut, joita näin kaupungissa on melko vähän, ovat näyttäytyneet. Enpä ole vielä ehtinyt 
tehdä tuoretta saunavihtaakaan, joka kuuluu ainakin minun kesän merkkeihin sekä 
kesän suureen nautintoon.

Yhdistyksemme toiminnassa ja samoin Kyyrönkaidassa on myös kesä alkanut, vuosikokous pidettiin 
jo reilut kaksi kuukautta sitten ja kevään virkistyslomaviikkokin vietettiin toukokuun lopulla Kyyrön-
kaidassa. Käsillä on kesän ensimmäinen sopeutumisvalmennuskurssi, joka on tarkoitettu kurkun- ja 
nielunalueen syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen. 
Kahden viikon tauko ja esillä onkin samainen kurssi suunalueen syöpään sairastuneille ja läheisille. 
Syksyllä järjestetään näille kursseille osallistuneille yhteinen seurantajakso, jonka ajankohta ilmoite-
taan myöhemmin. Kursseilla tavataan uusia potilaita sekä vanhoja tuttuja vuosien varrelta, verkkosi-
vuillamme olevaa tekstiä lainaten ”Tavoitteena on saada voimavaroja arkeen, lisätä tietoa syöpäsai-
raudesta, hoidoista ja itsehoidosta, löytää selviytymiskeinoja arkeen ja toimiva vertaistukiverkosto”. 
Toivottavasti molemmilla kursseilla on runsaasti osallistujia ja että säänhaltijat ovat suosiollisia kurs-
silaisille samoin kun kaikille muillekin kesän viettäjille ympäri Suomea. Odotettavissa on myös suven 
suurin juhla, Juhannus, joku viisas sanoi aikanaan ”Joulu on joka vuosi, mutta Juhannus vain kerran 
vuodessa”. Tämän väittämän olen muistaakseni käyttänyt jo aiemminkin, mutta kääntäen.

Paikallisosastot ovat varmaankin rauhoittuneet kesän viettoon, näin ainakin meillä täällä Päijät-Hä-
meessä. Kevätkauden päätöspalaveri on pidetty ja ainoa kesän tapahtuma jo perinteeksi muodostunut 
yhteinen kesäretki on vielä edessä. Tietääkseni muillakin osastoilla on kesäretkiä tai grilli-iltoja kesän 
ohjelmassa. Syksyllä sitten jatketaan säännöllisempää kokoontumista kuukausipalaverien merkeissä. 
Toivottavasti kesästä tulee kaikille miellyttävä ja onnistunut, sitä on sitten talven tultua kiva muistella 
ja vertailla kunkin kokemuksia sekä kertoilla vaikka meheviä kala(vale)juttuja.

OIKEIN HYVÄÄ KESÄÄ JA JUHANNUSTA KAIKILLE TOIVOTTAEN

Lahdessa 2. päivänä kesäkuuta 2015
Tuomo Mikkonen
puheenjohtaja

Puheenjohtajalta
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Osastojen kuulumisia

Turku

Keväällä tutustuttiin
SUOLAHUONEESEEN

urun osastolaiset kävivät 
keväällä tutustumassa suo-
lahuoneen vaikutuksiin. 40 
minuuttia kestävän istun-
non aikana kuulimme suolan 
hoitavasta ominaisuudesta 

sekä suolahuoneen palvelutarjonnasta. Is-
tuimme mukavasti tuolilla jalat upotettui-
na lattialla olevassa suolassa, hengittäen 
leijailevaa näkymättömän hienoa vuori-
suolaa. Suolan maku alkoi maistumaan 
suussa jo muutamassa minuutissa laitteen 
käynnistämisestä.

Suolan terveysvaikutukset on tunnettu jo 
muinaisista ajoista. Suolahuonetta suosi-
tellaan erilaisten allergioiden, atooppisen 
ihoon, hengitystie- ja korvaongelmiin, ve-
renkierron elvyttämiseen, vilkastuttamaan 
aiheenvaihduntaa, yleiseen kauneudenhoi-
toon jne. 

Hoitomenetelmät eivät korvaa lääketie-
teen ammattilaisten antamaa lääkehoitoa 
terveysongelmien hoidossa. 

Turun osaston väki toivottaa aurinkoista 
kesää kaikille lukijoille.

Kuvat: Mariitta ja Raimo Nenonen

T

Turun osaston väkeä 
viettämässä perinteistä 

kevätkauden päättäjäisiä 
8.6. grillaten ja nauttien 

alkukesän auringosta Meri 
Karinan terassilla Turun 

Hirvensalossa.
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In Memoriam
Porukan ilopilleri

Tellervo Väänänen

20.10.1945 - 26.4.2015 

Sinun vuorosi oli nyt Tellu, 
elämäsi jatkuu sydämissämme, 

muistoissamme. 

Kaikki tapahtui vaan niin nopeasti, 
yllättäen, päivällä kaikki oli vielä hyvin, 

olit Sokoksella kahvilla samana päivänä. Illalla sain soiton; 
Tellu on mennyt taivaaseen, se tuntui pahalle – oudolle. Olin Tellun tavannut 

vain pari päivää aikaisemmin.
Nurmi nousi jo oraalle, lehdet olivat jo puissa, tuomet kukkivat, 

kesäkuu olisi kuukauden päässä.

Tutustuimme vuonna 2006, jolloin aloitimme kokoontumiset 
Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen tiloissa, meitä oli 8. henkilöä. 

Tellu oli aina suunnittelemassa kaikkia retkiä. ’Samalla viikolla olisi ollut makkara-, 
letunpaisto- ja kahviretki. Kokoonnumme säännöllisesti 

kerran kuukaudessa, aina tiistaisin. 
Jos jotain hyvää katsoo asiasta, ei jäänyt kenenkään nosteltavaksi. 

Omaisille läheisen menetys on aina kova isku, tulihan tämä kuin puun takaa.
Tellervosta jäi reipas, kaunis muisto. 

Toivomme omaisille voimia.

Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistyksen Kuopion osaston kaverit
kaikkien puolesta Juhani Antikainen
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ETELÄ-POHJANMAA
Kokoontumiset alla mainittuina päivinä kello 12:00

 Kokoontumispaikka

Seinäjoen järjestötalo
Kauppakatu 1 (toinen kerros), Seinäjoki

  Vuoden 2015 kokoontumiset

28.8., 25.9., 30.10. ja 27.11. 
muusta toiminnasta tiedotetaan sähköpostilla 
tai tekstiviestillä

TERVETULOA kaikki osastonjäsenet sekä 
muut toiminnastamme kiinnostuneet

 Osaston yhteyshenkilöt

Rauni Käpynen
puheenjohtaja, tukihenkilö suunalue
Luomanranta 2 as 23, 60100 Seinäjoki
0400 363 976
rauni.kapynen@netikka.fi

Kauko Hintsala
varapuheenjohtaja, tukihenkilö kurkunalue
Selkätie 276, 61300 Kurikka
040 744 1585
khintsala4@gmail.com

Raili Iso-Tuisku
sihteeri, rahastonhoitaja
Kiikerinkyläntie 219, 60800 Ilmajoki
050 530 8547
rituisku@gmail.com

Antti Lehtonen
yhteyshenkilö, tukihenkilö suunalue
Kartanotie 2, 62900 Alajärvi
044 557 5440

KESKI-SUOMI
Toimintaa osaston alueella kehitellään.

Osastolle kaivataan aktiivisia henkilöitä 
vetämään toimintaa.

Yhteydenotot toimistoon puh. 09 7318 0630

Osastojen kalenterit 
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KYMENLAAKSO
  Vuoden 2015 kokoontumiset

Vuoden 2015 loppuvuoden kokoontumisista 
Anita laittaa viestiä osaston väelle.

 Osaston yhteyshenkilöt

Kari Niemi
puheenjohtaja, tukihenkilö kurkunalue
Riekonpolku 6, 45740 Kuusankoski
kari.niemi@pp.inet.fi

Pentti Rantalainen
varapuheenjohtaja, tukihenkilö suunalue
Rauhankatu 2 A 11, 48100 Kotka 
044 021 2351

Anita Niemi
sihteeri, tukihenkilö omainen
Riekonpolku 6, 45740 Kuusankoski
puh. 040 573 1483
anita.niemi@pp4.inet.fi

Anja Mauno
rahastonhoitaja, tukihenkilö omainen
Hakakuja 3 C 30, 54700 Kuusankoski
0400 158 574
anja.maunokumppari81@suomi24.fi

Yhteyshenkilöt auttavat osaston toimintaan ja 
tukihenkilötoimintaan liittyvissä asioissa.

POHJOIS-KARJALA
Osaston tapahtumien tiedustelut 
yhdistyksen toimistolta.

Yhteystiedot:
Email. le-invalidit@kolumbus.fi
Toimiston puh. 09 7318 0630
Toiminnanjohtaja 040 514 6045

7

 Osastojen kalenterit 
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POHJOIS-SAVO
Kokoontumiset joka kuukauden ensimmäinen 
tiistai kello 16:30

 Kokoontumispaikka 

Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry
Kuninkaankatu 23b 
Kuopio

  Vuoden 2015 kokoontumiset

1.9., 6.10., 3.11 ja 1.12.
TERVETULOA! 

 Osaston yhteyshenkilöt

Antti Kantelinen
puheenjohtaja, tukihenkilö suunalue
Itkonniemenkatu 3 B 36, 70100 Kuopio
040 716 5955

Juhani Antikainen
varapuheenjohtaja
Samoilijantie 41 C 24, 70200 Kuopio
050 364 9258
sampy.antikainen@gmail.com
 
Marlis Patja
sihteeri
Myhkyrinkatu 4 B 16,
70100 Kuopio
050 545 3415
marlis.patja@dnainternet.net

Yhteyshenkilöt auttavat osaston toimintaan
 ja tukihenkilötoimintaan liittyvissä asioissa.

POHJOIS-SUOMI
Kokoontumiset joka kuukauden toinen maanantai 
kello 13:00 – 16:00

 Kokoontumispaikka

Aleksinkulma, Myllynurkka
Aleksanterinkatu 9, Oulu

  Vuoden 2015 kokoontumiset

14.9., 12.10., 9.11 ja 14.12.
Kahvitarjoilun järjestämiseksi ilmoitathan tulostasi 
sihteerille.
TERVETULOA JOUKKOOMME! 

 Osaston yhteyshenkilöt

Sakari Pelkonen 
puheenjohtaja
Linnaistentie 9, 86600 Haapavesi
044 567 2452
sakari.pelkonen@gmail.com

Antti Lamminpää
varapuheenjohtaja
Satulatie 9, 90540 Oulu
040 574 0694

Eija Matero 
sihteeri, rahastonhoitaja
syöpätautien sairaanhoitaja OYS, KNKT PLK
050 524 0893
epe.matero@suomi24.fi

Yhteyshenkilöt auttavat osaston toimintaan 
ja tukihenkilötoimintaan liittyvissä asioissa.

Osastojen kalenterit 
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PÄIJÄT-HÄME
Kokoontumiset alla mainittuina päivinä kello 18:00

 Kokoontumispaikka

Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hämeenkatu 7, Lahti

  Vuoden 2015 kokoontumiset

Syyskuussa syksyn aloituspalaveri, aika ja paikka ilmoi-
tetaan myöhemmin
29.10. kuukausipalaveri
Marras- joulukuu yhdistetty palaveri / pikkujoulu, aika 
ja paikka avoin ilmoitetaan myöhemmin
Jokaisessa palaverissa käsitellään ja vahvistetaan seu-
raava tapahtuma, joten läsnäolosi on tärkeä.

 Osaston yhteyshenkilöt

Leo Koivisto
puheenjohtaja, tukihenkilö kurkunalue
Purokatu 7, 15200 Lahti
03 733 4442

Jukka Purho
varapuheenjohtaja
Rintalantie 66, 16540 Mertie
040 514 2635
jukka.purho@suomi24.fi

Tuomo Mikkonen
sihteeri, rahastonhoitaja, tukihenkilö kurkunalue
Taapelikatu 10 A 2, 15140 Lahti
040 5188 960
tuomo.mikkonen@nic.fi

Yhteyshenkilöt auttavat osaston ja
tukihenkilötoimintaan liittyvissä asioissa.

SAIMAA
Osasto järjestää tukihenkilötoimintaa ja virkistystä 
kurkku- ja suusyöpäpotilaille. Virkistystoimintaan 
kuuluvat mm. kesäretket, teatterimatkat ja perinteinen 
pikkujoulu Kyyrönkaidassa.

Osaston vuoden 2015 talousarvioon on varattu 700 
euroa käytettäväksi vuoden aikana tapahtuneeseen 
potilasjäsenten kuntoutukseen, kuten fysikaalinen 
hoito, lymfahoito, kylpylämatkojen kuntoutuspalve-
lut ym. Vapaamuotoinen hakemus tositteineen tulee 
lähettää sihteerille 31.1.2016 mennessä. Kuulut 
Saimaan osastoon kun asut Mikkelin, Savonlinnan tai 
Etelä-Karjalan keskussairaaloiden vaikutusalueella.
Osasto rahoittaa toimintaansa myyjäisillä ja arpajaisil-
la. Myyjäistuotteet ovat omaa tuotantoa.
TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAMME!

Osaston kokoontumisia ja tapahtumia voit tiedustella 
osaston yhteyshenkilöiltä.

 Osaston yhteyshenkilöt

Vesa Hujala
puheenjohtaja, tukihenkilö kurkunalue
Mustapääntie 4, 54800 Savitaipale
040 510 1326
vesa.hujala@suomi24.fi

Antti Junnonen
varapuheenjohtaja, tukihenkilö kurkunalue
Kaaramakatu 5 as 1, 53810 Lappeenranta
0400 982 256
anttijunnonen@suomi24.fi

Merja Lindqvist
sihteeri, rahastonhoitaja 
Yhdistyksen toimisto
Kolmas linja 29, 00530 Helsinki
040 514 6045
merja.lindqvist@le-invalidit.fi

Yhteyshenkilöt auttavat osaston toimintaan ja tuki-
henkilötoimintaan liittyvissä asioissa.
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 Osastojen kalenterit 



TAMPERE
Kokoontumiset alla mainittuina päivinä kello 12:00

  Kokoontumispaikka

Voimisteluopiston kerhohuone. Väinölänkatu 2, TRE

  Vuoden 2015 kokoontumiset

19.9., 17.10 ja 21.11.
Suu- ja kurkkusyöpä puheterapiaryhmät kokoontuvat 
yhdessä syksystä alkaen.

Tampereen puheterapiaryhmän kokoontuu Foniatrian 
poliklinikalla kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello 
10:30 – 11:30 seuraavasti:
9.9., 7.10., 4.11. ja 2.12

Poliklinikka sijaitsee FinnMedi 6 – 7 rakennuksessa, 
3. kerros (samassa rakennuksessa ovat silmäkeskus ja 
potilashotelli).

Lisätietoja antaa syöpähoitaja Anne Ollgren puh. 03 
3116 5395 (kello 8:00 - 15:00) 

Puheterapiaryhmä kokoontuu Kanta-Hämeen keskus-
sairaalassa Hämeenlinnassa alla mainittuina päivinä 
kello 13:00 22.9., 20.10., 24.11. ja 15.12. 

Toivomme kaikkiin tilaisuuksiimme entistä runsaam-
paa osanottoa. TERVETULOA!

Osastojen kalenterit 
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  Osaston yhteyshenkilöt

Jukka Pekkanen
Kooninnotko 10, 35320 Hirsilä
puheenjohtaja, tukihenkilö kurkunalue
040 563 5732
jude.pekkanen@gmail.com

Matti Nieminen
varapuheenjohtaja, tukihenkilö kurkunalue
Nyyrikintie 9 D 31, 33540 Tampere
040 772 0268

Ilpo Jylhä
sihteeri, tukihenkilö suunalue
Haimajärventie 1, 36100 Kangasala
040 558 5563
ilpo.jylha@luukku.com

Marja-Liisa Pekkanen
rahastonhoitaja
Lehdistöntie 6, 35300 Orivesi
050 351 2983
liisa.pekkanen@kotiposti.net

Yhteyshenkilöt auttavat osaston toimintaan ja tuki-
henkilötoimintaan liittyvissä asioissa.



TURKU
Kokoontumiset alla mainittuina päivinä kello 12:00

  Kokoontumispaikka

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Toiminta- ja palvelukeskus MERI-KARINA 
Seiskarinkatu 35 
Turku, Hirvensalo
Bussi nro 54 Turun kauppatorin laidalta, pysäkki Me-
ri-Karinan parkkialueella

  Vuoden 2015 kokoontumiset

4.8. tiistai, kesäretkestä tarkemmin osastokirjeellä
14.9., 12.10. ja 9.11. keskusteluryhmä
13.12. sunnuntai, pikkujoulun merkeissä
Muista mahdollisista tapahtumista ilmoitetaan yhdis-
tyksen verkkosivuilla ja erillisellä jäsentiedotteella.
Tervetuloa kaikki jäsenet ja muut toiminnastamme 
kiinnostuneet!

  Osaston yhteyshenkilöt

Aino Koivunen
sihteeri, tukihenkilö omainen 
Revonkatu 1 as 14, 20760 Piispanristi (Kaarina)
0400 700 386

Jouko Kaatrakoski
varapuheenjohtaja, tukihenkilö kurkunalue
Kanslerintie 6 D 92, 20200 Turku
040 482 3290

Merja Lindqvist
sihteeri, rahastonhoitaja
Koulutie 5, 21140 Rymättylä (Naantali)
 040 514 6045
merja.lindqvist@le-invalidit.fi

Yhteyshenkilöt auttavat osaston ja tukihenkilötoimin-
taan liittyvissä asioissa.

 Osastojen kalenterit 
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UUSIMAA
Kokoontumiset alla mainittuina päivinä kello 13:00

  Kokoontumispaikka

Paavalin kirkon seurakuntasali (yläsali)
Sammatintie 5 (käynti sisäpihalta, 2 krs)
Helsinki, Vallila

  Vuoden 2015 kokoontumiset

20.8., 17.9., 15.10., 12.11. ja 10.12 pikkujoulun 
merkeissä
Tervetuloa kaikki jäsenet sekä muut 
toiminnastamme kiinnostuneet!

  Osaston yhteyshenkilöt

Ossi Haajanen
puheenjohtaja, tukihenkilö kurkunalue
Keskustie 3 A 8, 19700 Sysmä
0400 258 757
ossi.haajanen@gmail.com

Taru Först
sihteeri
040 725 7076
taru.forst@saunalahti.fi

Merja Lindqvist
taloudenhoitaja
Yhdistyksen toimisto
Kolmas linja 29, 00530 Helsinki
040 514 6045
merja.lindqvist@le-invalidit.fi 

Yhteyshenkilöt auttavat osaston ja 
tukihenkilötoimintaan liittyvissä asioissa.
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Sopeutusvalmennuskurssi
OSANA KUNTOUTUSTA

K

Teksti: Merja Lindqvist

Kuntoutus – on syöpähoidon tärkeimpiä tavoitteita. Jokaisen suun- ja kaulan alueen 
syöpään sairastuneen, säde- ja sytostaattihoidot sekä leikkaukset läpikäyneen, elä-
mä kokee muutoksen, joka ei useinkaan jää muilta huomioimatta. Kasvojen ulkonä-
kö saattaa muuttua, tulee puhe- ja syömisongelmia jne., muuttuneessa tilanteessa 
pitää oppia elämään mahdollisimman normaalia elämää. 

untoutus – johon liittyy 
suusyöpähoidossa anato-
mian jälleenrakentaminen 
sekä suun ja purentaeli-
men toiminnan palautta-
minen. Kurkun- nielun- ja 
suunalueen syöpäpotilaal-

le mahdollisimman hyvän elämänlaadun 
takaaminen, on syöpähoidon tärkeimpiä ja 
vaativimpia tavoitteita.
Kuntoutus alkaa kun lääkäri kertoo diag-
noosin tai kun sen on itse aavistanut alus-
tavien tutkimusten aikana. Kohtelemalla 
potilasta ystävällisesti, turvallisella huo-
lenpidolla ja asianmukaisesti realistisella 
tavalla tukemalla voidaan ratkaisevasti 

vaikuttaa siihen, miten hän pystyy omak-
sumaan sairautensa ja kuntouttamaan it-
sensä niin hyvin kuin se on mahdollista.

Hoitojen alussa selkeä tiedottaminen on 
erittäin tärkeää potilaalle. Selkeä kirjalli-
nen lunttilappu saattaa koitua pelastus-
köydeksi, joka pitää hänet todellisuudessa 
kiinni. Syövästä ja hoidoista potilas haluaa 
yleensä tietää vain päälinjat – yksityiskoh-
tiin kiinnitetään huomiota asteittain vasta 
myöhemmin. Liian paljon tietoa kerralla 
saattaa olla ylivoimaista omaksua.

Kuntoutuksen onnistuminen toivotulla 
tavalla edellyttää koko kuntoutustiimin 

mukanaoloa hoidon suunnittelussa ja to-
teutuksessa alusta alkaen. Tähän alku-
taipaleen kuntoutustiimiin kuuluu koko 
hoitojen aikana mukana oleva eri alojen 
asiantuntijat (lääkärit, ravinto- ja puhete-
rapeutti, psykologi, sosiaalityöntekijä jne.). 
Kun varsinaiset hoidot on suoritettu ja elä-
män kotona odotetaan palaavan entisiin 
uomiin, niin huomataankin, ettei paluu ns. 
normaaliin elämänrytmiin aina suju niin 
helposti kuin luulisi. Sairaalassa ollessa 
ajattelee, että kun pääsee kotiin ja omiin 
oloihin niin kaikki hyvin. Näin tapahtuu 
aika harvalle potilaalle. Eteen tulee tuhan-
sia käytännön juttuja ja kysymyksiä joihin 
sairaalassa ollessa ei ole osannut varautua 
tai sieltä ei ole saanut evästystä. Useimmi-
ten näihin arjen ongelmiin ei apua löydy 
hoitohenkilökunnalta. 

Potilaat, jotka ovat tavanneet tukihenki-
lön jossakin vaiheessa diagnoosin saannin 
jälkeen, voivat kääntyä jo tutuksi tulleen 
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”Kuntoutuksella
parannetaan kuntou-
tujan fyysistä, psyyk-

kistä ja sosiaalista
toimintakykyä ”

henkilön puoleen kysymyksineen ja pulmi-
neen. Avun pyytämistä ei pidä kainostella 
vaan rohkeasti ottaa yhteyttä. Mikäli oman 
puhumisen kanssa on hankaluuksia, niin 
läheltä löytyy omainen joka voi toimia vä-
likätenä. Sähköposti on mainio apuväline 
kun juttelu ei suju.

Vertaistuen osuus kuntoutuksessa ei ole 
vähäinen, sopeutumisvalmennuskurssien 
hakemuksessa kysytään miksi hakeutuu 
kurssille ja mitkä ovat tavoitteet. Päällim-
mäisenä nousee molemmissa vertaisten ta-
paaminen ja tiedon saanti.

Kyyrönkaidassa päättyi kurkun- ja nielu-
nalueen syöpään sairastuneiden ja heidän 
läheistensä sopeutumisvalmennuskurssi-
viikko juuri ennen tämän lehden taittoon 
menoa.  Kurssille osallistui 20 kuntoutujaa, 
joista suurin osa ensikertalaisia.  Mukana 
oli myös aikaisemmin kurssin käyneitä, 
joiden sairaus on uusinut sekä koulutettuja 
vertaistukihenkilöitä opastamassa arjesta 
selviytymisessä mm. kotona tapatuvan tra-
keostooman hoidosta.

Kurssiviikon palautteiden mukaan asian-
tuntijoita saatu tieto koettiin käytännönlä-
heiseksi ja antoisaksi mikä selkeytti monia 
asioita joiden koettiin aiemmin jääneen 
epäselväksi. Vertaisten tapaamista ja ver-

taistuen saantia pidettiin kurssiviikon 
parhaana antina. Lisäksi kurssilaisten ys-
täväpiiri laajeni entisestään, yhteystietoja 
vaihdettiin ja yhteyttä tullaan pitämään 
myös oman yhdistyksen kautta.

Sopeutumisvalmennus-
toiminnan tavoitteet ja 
tarkoitus

Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistyksen 
sopeutumisvalmennustoiminnan tavoit-
teena on, että jokainen kurkun- tai suu-
nalueen syöpään sairastunut saisi omaan 
elämäntilanteeseensa sopivaa kuntoutusta 
ja sopeutumisvalmennusta.

Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistyksen 
järjestämän ja RAY:n rahoittaman sopeu-
tumisvalmennustuominnan tarkoituk-
sena on antaa sairastuneille ja heidän lä-
heisilleen tietoa syövästä, tukea fyysistä, 
psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja hyvin-
vointia sekä auttaa sopeutumisessa muut-
tuneeseen elämäntilanteeseen. Sopeutu-
misvalmennustoiminnan tarkoituksena 
on edistää syöpään sairastuneen ja hänen 
läheistensä elämänlaatua ja elämänhallin-
taa sekä vahvistaa voimavaroja ja toimin-
takykyä selviytyä arjessa sairastumisesta 
tai sairaudesta huolimatta. Sopeutumisval-
mennustoiminnalla pyritään edistämään 
myös terveiden elämäntapojen omaksu-
mista sekä autetaan löytämään keinoja, 
joilla sairastuneet ja heidän läheisensä löy-
tävät keinoja joilla he voivat itse edistää ja 
ylläpitää terveyttä ja hyvinvointiaan.
Toiminnan tarkoituksena on tarjota am-
matillisen tuen lisäksi myös vertaistukea. 
Ryhmämuotoinen sopeutumisvalmen-
nustoiminta antaa mahdollisuuden jakaa 
kokemuksia sairaudesta muiden samassa 

elämäntilanteessa olevien ja samanlaisia 
kokemuksia omaavien kesken.
RAY:n rahoittamilla kursseilla hyödynne-
tään järjestölähtöisen auttamistyön kei-
noja ja välineitä sekä erilaisia toiminnalli-
sia sekä voimavarakeskeisiä menetelmiä. 
Kurssit ovat maksuttomia osallistujille. 
Osallistujille voidaan maksaa sosiaalisin 
perustein harkinnanvaraista matka-avus-
tusta, muita korvauksia kurssille osallistu-
misesta ei suoriteta. Kela korvaa matkakus-
tannuksia kun kuntoutus perustuu julkisen 
terveydenhuollon kuntoutuspäätökseen.

Mitä kuntoutus on?

Kuntoutus on tukea, sitoutumista ja yhteis-
työtä. Kuntoutuksella parannetaan kun-
toutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 
toimintakykyä.
Kuntoutuksella tuetaan ihmisten itsenäistä 
selviytymistä ja hyvinvointia sekä arkielä-
mässä että elämänkaaren eri siirtymävai-
heissa.
Kuntoutuksen tavoitteena on myös edistää 
kuntoutujan osallistumismahdollisuuksia 
ja työllistymistä. 
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Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry HOITOPÄIVÄKORVAUSHAKEMUS 
Kolmas linja 29 
00530 Helsinki 
09 7318 0630  
le-invalidit@kolumbus.fi 

Periaatteet hoitopäiväkorvauksen suorittamisesta ovat seuraavalla sivulla. 

Jäsenen nimi ____________________________________________ Jäsen nro_____________________ 

Osoite ______________________________________________________________________________ 

Postitoimipaikka __________________________________ Puhelin nro _________________________ 

Sähköpostiosoite ______________________________________________________________________ 

Tilinumero __________________________________________________________________________ 

Diagnoosi ___________________________________________________________________________ 

Hoitopäiväkorvausta haetaan ajalta 

____/____-____/____ 2015  

____/____-____/____ 2015 

____/____-____/____ 2015 

____/____-____/____ 2015 

____/____-____/____ 2015 

____/____-____/____ 2015 

____/____-____/____ 2015 

____/____-____/____ 2015 

____/____-____/____ 2015 

____/____-____/____ 2015 

Sairaudesta ja hoitoajasta sekä hoitopaikasta on esitettävä joko sosiaalityöntekijän todistus, 
lääkärinlausunto tai muu vastaava selvitys. 

Suostumus arkaluontoisten tietojen käsittelyyn 
Annan luvan Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistyksen hoitopäiväkorvauksia hoitaville työntekijöille 
käsitellä tässä hakemuksessa antamiani terveys- ja muita henkilötietojani. 

Kaikki toimittamani tiedot käsitellään luottamuksellisina. Sähköisessä muodossa olevat tiedot on suojattu 
käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Kirjallisessa muodossa olevia tietoja säilytetään lukitussa kaapissa, 
johon on pääsy vain hoitopäiväkorvauksia hoitavilla työntekijöillä. 

Hoitopäiväkorvaushakemus ja siinä antamani tiedot hävitetään hakemustani seuraavan kalenterivuoden 
loppuun mennessä. 

___________________________ ___________________________________________________ 
Päiväys Allekirjoitus ja nimen selvennys 

Hakemus lähetetään Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry:n toimistoon sivun yläreunassa olevaan 
osoitteeseen. 



17

Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry
Hallituksen päätös 29.8.2012

PERIAATTEET HOITOPÄIVÄKORVAUKSEN SUORITTAMISESTA
1 Hoitopäiväkorvausta maksetaan Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry:n jäsenelle, joka on
kurkku- tai suun alueen syövän hoidossa sairaalan- tai terveyskeskuksen vuodeosastolla sekä em.
sairauksista johtuvista varsinaisista poliklinikkakäynneistä, ei kuitenkaan sarjahoidoista. Korvausta
maksetaan myös hammashoidosta yksityisellä tai kunnallisella hammaslääkärillä.

• hoitopäiväkorvausta voi saada jäseneksi liittymispäivästä alkaen

• takautuvasti maksetaan puolen vuoden ajalta, ei kuitenkaan jäsenyyttä edeltävältä ajalta
• kalenterivuoden aikana maksetaan enintään sadalta hoitopäivältä, tai hoitokerralta
• korvausta ei makseta jäsenen oikeudenomistajalle, ellei jäsenelle ole hänen eläessään
   maksettu korvausta

2 Hakemus tulee täyttää huolellisesti. Kohdat diagnoosi, hoitoaika tai hoidossa käyntikerrat, sekä
korvauksen saajan pankkitilin numero ovat edellytyksenä korvauksen saamiselle.

Hoitopäiväkorvausta on haettava Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistykseltä kuuden (6) kuukauden
kuluessa siitä päivästä alkaen, josta sitä halutaan saada. Muutoin hoitopäiväkorvaus on menetetty.
Korvausta haettaessa on esitettävä sairaalan tai sosiaalityöntekijän antama tai muu luotettava selvitys
siitä, että jäsen on ollut hoidettavana kohdassa 1 mainittujen syöpäsairauksien vuoksi.

3 Korvaus hoitopäivältä ja poliklinikkakäyntikerralta on kaksi euroa. Korvaus hammashoidosta on
kaksi euroa käyntikerralta 1.10.2012 alkaen.
Korvauksen suuruus tarkistetaan vuosittain.

4 Hoitopäiväkorvausta ei makseta pysyvässä laitoshoidossa tai kotisairaalahoidossa olevalle jäsenelle.

5 Hoitopäiväkorvauksen maksamisen edellytyksenä on, että yhdistyksen jäsenmaksu on
suoritettu.

Kiitämme ilmoittajia!
Toivotamme kaikille

hyvää kesää.

 



SUOMEN KURKKU- JA SUUSYÖPÄYHDISTYS RY
Maan vanhin syöpäpotilaiden järjestö, perustettu 1962

- Toimii kurkkusyöpäpotilaiden ja muiden puhe-elimistön syöpäpotilaiden ja heidän
omaistensa yhteydenpitäjänä.

Järjestää:

- sopeutumisvalmennusta
- tukihenkilötoimintaa
- puhekuntoutusta

Ylläpitää Kyyrönkaidan kurssikeskusta Ristiinassa

- 10 paikallisosastoa
- Jäsenmaksu on 25 € /vuosi
-
 Jäsenille postitetaan Uusi Ääni ja Syöpä-Cancer –lehdet maksutta ja korvataan kaksi
euroa syöpäsairaudesta johtuvalta hoitopäivältä sekä hammashoidosta käyntikerralta.

Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry 
JÄSENILMOITUS
Kolmas linja 29
00530 HELSINKI
www.le-invalidit.fi
puh. 09 7318 0630
email. le-invalidit@kolumbus.fi
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SÄÄNNÖT
1. §
Yhdistyksen nimi on Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
 Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. 
Yhdistys on Suomen Syöpäyhdistyksen jäsen.
Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

2. §
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kurkku- ja suusyöpään sairastuneiden yhdyssiteenä ja etujärjestönä.
 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja työskentelee puhe- ja muun kuntoutuksen antamiseksi jäsenilleen, pyrkii ylläpitämään maan 
kattavaa tukihenkilötoimintaa, sekä harjoittaa koulutus-, tiedotus- ja valistustoimintaa.
Yhdistys voi ylläpitää voittoa tavoittelematonta kuntoloma- ja kurssikeskusta ja harjoittaa julkaisutoimintaa.
Päämääriensä toteuttamiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä tehdä erilaisia varainkeräyskampanjoita, saatuaan siihen 
asianomaisen luvan.

3. §
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä kurkku- tai suusyöpää sairastanut henkilö.
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä hallituksen hyväksymä henkilö, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö. Saavutetut jäsenoikeudet 
säilyvät.

4. §
Jäsenmaksun suuruuden määrää vuosikokous varsinaisille ja kannatusjäsenille toimintavuodeksi kerrallaan.
Jos jäsen jättää jäsenmaksun suorittamatta kahdelta peräkkäiseltä vuodelta tai toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, voi hallitus erottaa hänet 
yhdistyksestä.
Kannatusjäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus, mutta ei oikeutta osallistua päätöksen-tekoon.
Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä päättää yhdistyksen ja sen jäsenten hyväksi erityisen ansiokkaasti toimineen henkilön kutsumisesta kun-
niajäseneksi. Kunniajäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua.

5. §
Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu kuusi (6) kolmeksi (3) vuodeksi valittua varsinaista jäsentä sekä kolme (3) varajä-
sentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi (2) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen, ensin arvan, sitten vuoron mukaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus ottaa sihteerin ja rahastonhoitajan.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme (3) jäsentä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on paikalla.
Äänestyksissä päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja henkilövaaleissa arpa.

6. §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

7. §
Hallituksen tehtävänä on:
1. hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa sitä,
2. kiinnittää huomiota kaikkeen, mikä koskee yhdistystä ja sen toimintaa ja toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi,
3. vastata yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta,
4. laatia toiminta- ja taloussuunnitelma,
5. vuosittain ennen maaliskuun 15 pv. antaa tilintarkastajille tarvittavat tili- ja asiakirjat hdistyksen talouden- ja hallinnon tarkastamista varten,
6. antaa vuosikokoukselle kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä vuonna,
7. panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset,
8. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja järjestää muut yhdistyksen tilaisuudet ja
9. hyväksyä uudet jäsenet ja pitää jäsenluetteloa.
 Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia huolehtimaan erikoistehtävistä.

8. §
Yhdistyksen kirjanpito laaditaan kalenterivuosittain ja tilintarkastajien tulee ennen maaliskuun 15. päivää tarkastaa edellisen vuoden tilit ja hallinto sekä 
antaa kirjallinen lausunto tilintarkastuksestaan.  

9. §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis-toukokuussa hallituksen määräämässä paikassa. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Hallituksen kertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus,
2. tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen,
3. käsitellään hallituksen esitys vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmaksi,
4. päätetään hallituksen ja toimikuntien jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista,
5. valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle, kaksi tilintarkastaja ja heille varamiehet. Toisen varsinaisen ja   
 varatilintarkastajan tulee olla yhdistyksen varsinainen jäsen,
6. määrätään jäsenmaksujen suuruus,
7. muut asiat, jotka yhdistyksen hallitus tai joku muu yhdistyksen jäsenistä haluaa käsiteltäväksi; jäsenen tekemä ehdotus esitettäköön   
 kuitenkin hallitukselle kirjallisesti 15 päivää ennen kokousta.
10. §
Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta. Kokous on kutsuttava koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, yhdistyksen kokous 
niin päättää, tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityistä asiaa varten vaatii.

11. §
Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille näiden ilmoittamaan osoitteeseen tai julkaistaan vuosikokouksen päättämissä lehdissä viimeistään 
10 päivää ennen kokousta.

12. §
Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan panna vireille joko yhdistyksen vuosi- tai ylimääräisessä kokouksessa ja ottaa ratkaistavaksi vähintään 
kaksi kuukautta myöhemmin tätä tarkoitusta varten kokoon kutsutussa kokouksessa tai seuraavassa vuosikokouksessa. Tätä koskeva päätös on pätevä, jos 
sitä kannattaa vähintään ¾ annetuista äänistä.
Ehdotus yhdistyksen purkamisesta voidaan panna vireille ainoastaan yhdistyksen vuosikokouksessa ja ottaa ratkaistavaksi vähintään kaksi kuukautta myö-
hemmin pidettävässä tätä tarkoitusta varten kokoon kutsutussa ylimääräisessä kokouksessa tai seuraavassa vuosikokouksessa. Purkamista koskeva päätös 
on pätevä, jos sitä kannattaa vähintään ¾ annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat luovutettava purkamiskokouksen päätöksen mukaan 2. 
§:ssä mainittuihin tarkoituksiin, ottaen huomioon lahjoittajien mahdollisesti antamat erikoismääräykset.
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Kurssitoiminta vuonna 2016

Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry järjestää kurkku- ja suusyöpää 
sairastaneille ja läheisille seuraavat kurssit Kyyrönkaidan kurssikeskukses-
sa, Mikkelissä (Ristiina):

Kesäkuu SOPEUTUISVALMENNUSKURSSI KURKKU- ja NIELUNA-
LUEENSYÖPÄÄN SAIRASTUNEILLE JA LÄHEISILLE
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti uusille kurkkusyöpäpotilaille ja omaisil-
le. Yhdistyksen sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvalle potilaalle ja 
omaiselle kurssi on maksuton eikä edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.  Haku-
aika päättyy 15.4.2016

Heinäkuu SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSI SUUNALUEENSYÖPÄÄN 
SAIRASTUNEILLE JA LÄHEISILLE 
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti uusille suusyöpäpotilaille ja omaisille. 
Yhdistyksen sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvalle potilaalle ja 
omaiselle kurssi on maksuton eikä edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Haku-
aika päättyy 30.4.2016

SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIN YHTEINEN SEURANTAJAKSO 
lokakuu. KURSSEILLE OSALLISTUJILLE
Kesän sopeutumisvalmennuskurssille osallistuneille järjestetään syksyn 
2016 aikana yhteinen seurantajakso. Jakson tarkempi ajankohta ilmoite-
taan myöhemmin kutsukirjeellä. 

TAVOITE
Sopeutumisvalmennuskursseilla tuetaan kuntoutujaa konkreettisten 
tavoitteiden saavuttamisessa kuntoutujan toimintakyvyn saavuttamiseksi. 
Tavoitteena on saada voimavaroja arkeen, lisätä tietoa syöpäsairaudes-
ta, hoidoista ja itsehoidosta, löytää selviytymiskeinoja arkeen ja toimiva 
vertaistukiverkosto.

KURSSIEN RAHOITUS
Sopeutumisvalmennuskurssien rahoituksesta vastaa Raha-automaattiyh-
distys sekä Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry.

HAKUMENETTELY
Hakemuslomake on saatavissa Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys 
ry:n toimistosta puh. 040 514 6045, verkkosivuilta www.le-invalidit.fi tai 
Ystävän Tuki – lehdestä. Hakemukseen tulee liittää lääkärin B-lausunto tai 
vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys.

MATKAKORVAUKSET
Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry ei korvaa matkakuluja.Kela kor-
vaa matkakustannuksia kun kuntoutus perustuu julkisen terveydenhuollon 
kuntoutuspäätökseen.
Kela korvaa matkakustannuksia pääasiassa halvimman matkustustavan 
mukaan. Yleensä se on julkinen kulkuneuvo, esimerkiksi juna tai linja-auto. 
Jos käytät muuta kuin halvinta matkustustapaa, esimerkiksi taksia, sinulla 
tulee olla terveydenhuollon antamana todistus sen tarpeellisuudesta. Jos 
taksin käyttö johtuu liikenneolosuhteista, sinun tulee perustella taksin 
käyttö korvaushakemuksessasi.
Puutteellisista liikenneolosuhteista johtuva matka voidaan korvata omalla 
autolla tai taksilla tehtynä.
Tarkempaa tietoa matkakorvauksista saa Kelan toimistosta tai Kelan verk-
kosivuilta kela.fi/kuntoutus/matkakorvaus
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SUOMEN KURKKU-JA SUUSYÖPÄYHDISTYS RY
HAKUMENETTELY ERI KURSSI- JA KUNTOUTUSTAPAHTUMIIN JOISSA 
VASTAAVANA JÄRJESTAJANÄ TOIMII OMA YHDISTYS

1. Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssi kurkkusyöpää sairastaneille ja läheisille

 • kurssi tarkoitettu kurkkusyöpäpotilaille
 • etusijalla ensikertalaiset läheisineen
 • jos kurssilla on tilaa, täydennetään aiemmin osallistuneista sekä suusyöpäpotilaista
 • potilasjäsenet ovat täydennettäessä myös etusijalla

2. Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssi suusyöpää sairastaneille ja läheisille

 • kurssi tarkoitettu suusyöpäpotilaille
 • etusijalla ensikertalaiset läheisineen
 • jos kurssilla on tilaa täydennetään aiemmin osallistuneista sekä kurkkusyöpäpotilaista
 • potilasjäsenet ovat täydennettäessä myös etusijalla

3. Virkistys- ja ulkoiluviikko

 • viikko tarkoitettu kaikille jäsenille sekä uusille, että aiemmin viikolla olleille.
 • etusijalla potilasjäsenet

4. Lomaviikko

 • lomaviikko tarkoitettu kaikille potilas- ja kannatusjäsenille sekä uusille, että aiemmin viikolla olleille. 

5. Neuvottelupäivä vuosikokouksen yhteydessä

 • yhdistys korvaa osastoa kohti 3 osallistujan matkat, majoituksen sekä ylläpidon 
  neuvottelupäivälle sekä vuosikokoukseen
 • muilta osallistujilta peritään pakettihinta, joka maksetaan itse tai osaston toimesta
 • vuosikokous on kaikille vapaa ja yhdistys tarjoaa lounaan äänioikeus vuosikokouksessa on vain potilasjäsenillä

6. Tukihenkilö- ja soppakurssit
 
 •  päätetään vuosittain erikseen ja niille hakemisesta ilmoitetaan osastokirjeellä.

Kursseille hakeminen tapahtuu täyttämällä hakemuslomake ja se toimitetaan yhdistyksen 
toimistoon määräaikaan mennessä.
Osoite:
Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry.
Kolmas linja 29
00530 Helsinki

o Hakemukset käsitellään yhdistyksen toimistohenkilökunnan toimesta
o Myöhästyneitä anomuksia ei pääsääntöisesti käsitellä
o Kyyrönkaidan kurssikeskus ei ota kurssille ilmoituksia vastaan
o Kurssille tullaan vain silloin kun on saatu yhdistyksen toimistolta kutsukirje
o Kurssimaksu maksetaan ilmoitetulle tilille määräaikaan mennessä
o Osallistumista pyritään säätelemään niin, että kaikilla olisi mahdollisuus päästä ainakin kerran tai kaksi osallistumaan 
 jollekin kurssille tai lomaviikolle
 
 Kurssien kokoon ja sinne pääsyyn vaikuttavat tekijät:
o Kyyrönkaidan kapasiteetti
o kurssien rahoitustilanne
o jo käytyjen kurssien/lomaviikkojen määrä
o muut mahdollisesti esiin tulevat tai yllättävät asiat (pelivaraa toimistolle)

KURSSILAISEN MATKA-AVUSTUS
Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry ei korvaa matkakuluja
Kela korvaa matkakustannuksia kun kuntoutus perustuu julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätökseen.
Kela korvaa matkakustannuksia pääasiassa halvimman matkustustavan mukaan. Yleensä se on julkinen kulkuneuvo, esimerkiksi juna 
tai linja-auto. Jos käytät muuta kuin halvinta matkustustapaa, esimerkiksi taksia, sinulla tulee olla terveydenhuollon antamana todistus 
sen tarpeellisuudesta. Jos taksin käyttö johtuu liikenneolosuhteista, sinun tulee perustella taksin käyttö korvaushakemuksessasi.
Puutteellisista liikenneolosuhteista johtuva matka voidaan korvata omalla autolla tai taksilla tehtynä.
Tarkempaa tietoa matkakorvauksista saa Kelan toimistosta tai Kelan verkkosivuilta kela.fi/kuntoutus/matkakorvaus
Lisätietoja tarvittaessa saa toimistolta puh. 09 7318 0630 tai 040 514 6045 Merja Lindqvist.



Lomatoiminta vuonna 2016

Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry järjestää Mikkelissä 
(Ristiinassa), Kyyrönkaidan kurssikeskuksessa kaksi erillistä 
virkistyslomaviikkoa. Viikoilla kunnostetaan ulkoilualueita, 
pelataan pihapelejä ja vietetään lomaa. 

1. Virkistys- ja ulkoiluviikko 16.5. – 21.5.2016 
 (ajankohta saattaa muuttua, seuraa verkkosivuja)
 Hakuaika päättyy 15.4.2016

2. Virkistys- ja ulkoiluviikko 22.8. – 27.8.2016 
 (ajankohta saattaa muuttua, seuraa verkkosivuja)
 Hakuaika päättyy 15.7.2016

Ajankohta vahvistetaan alkuvuodesta 2016, ilmoitetaan verkkosi-
vuillamme, jäsenlehdessä sekä Syöpäjärjestöjen tapahtumakalen-
terissa.
Lomaviikolla kunnostetaan ulkoilualueita, pelataan pihapelejä ja 
vietetään lomaa sekä tavataan vertaisia.

Lomaviikon osallistumismaksu on 
uomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry:n jäseniltä
  150 euroa / henkilö / 2 hh
  190 euroa / henkilö / 1 hh

Lomaviikon osallistumismaksu muilta kuin 
Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry:n jäseniltä
  250 euroa / henkilö / 2 hh
  290 euroa / henkilö / 1 hh

Hintaan sisältyy mm. 
- täysihoito (aamiainen, lounas, iltapäiväkahvi ja päivällinen)
- majoitus kahden hengen huoneissa
- uinti- ja saunomismahdollisuus

RAHOITUS
Lomaviikkojen rahoituksesta vastaa Suomen Kurkku- ja Suusyöpä-
yhdistys ry. Lomaviikkojen rahoitukseen ei saada ulkopuolista 
avustusta. Lomaviikkojen toteutuminen edellyttää riittävää osan-
ottaja määrää. 

HAKUMENETTELY
Hakemuslomake on saatavissa Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyh-
distys ry:n toimistosta puh. 040 514 6045, verkkosivuilta www.
le-invalit.fi tai Ystävän Tuki – lehdestä. 

Tervetuloa virkistäytymään ja nauttimaan Kyyrönkaidan rauhasta 
ja kauniista luonnosta.
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       Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry 
Hakemus syöpäpotilaiden virkistyslomaviikolle 

Kurssin tiedot 
Kurssin nimi 

Kurssin aika ja paikka 

Hakijan tiedot 
Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 

Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite 

Lähiosoite 

Postinumero ja -toimipaikka 

Lähiomaisen tai avustajan tiedot 
Sukunimi ja etunimet 

Puhelinnumero 

Sairautta koskevat tiedot 
Mitä syöpää sairastatte ja milloin syöpäsairautenne on todettu? 

Onko teillä muita perussairauksia? 

Mitä lääkkeitä teillä on käytössä? 

Onko teillä apuvälineitä käytössänne? 

Ruokavaliossa huomioitavat asiat ja allergiat 

Kuvatkaa millaiseksi koette terveydentilanne nyt 

Toivomus majoituksesta 
Kahden hengen huone  

Mökkimajoitus Hotellihuone 

Yhden hengen huone 

Allekirjoituksella annan luvan tietojeni käsittelyyn lomaviikosta vastaavalle henkilölle sekä muille viikolla työskenteleville. 
Henkilökohtaisia tietojanne käsitellään luottamuksellisesti. 

____________________________________ ___________________________________ 
Päiväys Allekirjoitus
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Leppoisaa lomailua Kyyrönkaidassa Ristiinassa.

HALUATKO VIETTÄÄ 
OMATOIMISEN LOMAN 

KYYRÖNKAIDASSA?
Vuokraamme mökkimajoitusta 

5 hengen huoneistoissa

- myös lisävuodemahdollisuus
- huoneistoissa kaksi huonetta (3 + 2), 

joista pienemmässä on minikeittiö
- varustus: liesi, jääkaappi, mikro, kahvin- ja veden-

keittimet sekä varustus ruoan valmistamiseen ja 
tarjoiluun

Lomaviikon hinta jäsenille 250 e
Muille 450 e

Hintaan sisältyy liinavaatteet ja mahdollisuus saunomiseen 
keskiviikkona ja lauantaina. Lisävuode 50 e

Saunavuoroja on myös mahdollista varata tuntiveloituksella.

Info
Kyyrönkaidan kurssikeskus 

sijaitsee kauniilla paikalla kir-
kasvetisen Kaitajärven rannalla 

Ristiinassa. 

Ympärillä on eteläsavolainen, 
runsas luonto, kirkkaat vedet ja 

jylhät maisemat. 

Kohde sijaitsee aivan valtatie 
13 varrella, Mikkelistä 35 km 

hyvien bussiyhteyksien varrella, 
pysäkiltä matkaa noin 200 m.

Kyyrönkaidan loma- ja kurssikeskus
Postiosoite: Järvenpääntie 183, 52420 Pellosniemi (Mikkeli, Ristiina)
www.kyyronkaita.fi
Puh. (015) 667 145
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Kevennystä

ELÄMÄNJUNA
Elämän – juna (aika) jonka kyydissä me kaikki kuljemme, otti minut mukaan 4. päivä helmi-
kuuta 1924 myrskyisenä pakkasyönä, lumituiskun valittaessa ja peittäessä tienoon. Näin ovat 
vanhempani kertoneet. Tämä silloinen paikallisjuna – juna  kulki lapsuuden ajan, verkkaisesti, 
tasaisesti, eikä väliasemia juuri ollut.

Sen jälkeen tuli nuoruuden pikajuna, nopea ja itse varma, kulki kovaa vauhtia. Asemat vain vi-
lahtelivat silmissä kuin karusellin pyörteissä. Unelmat, täyttymättömät, mielessä. Laulu kaikui 
ja haitari soi. Kuivat eväät kassissa, jalot juomat pussissa. Motto kuului: ”reilu peli vaikka valas 
kalan hampaissa”.

Niinpä niin, aika muuttuu. Tänään on jo kaikki toisin. Vanhuus, kumarainen vanha herra, edel-
leen kyydissä, vauhtia on hiljennetty, verkkaisesti, tasaisesti, kulkee nyt miehen mietteet.
Mukavaa on vanhanakin täällä olla, katsella taivahalle, katsella taivaalle, nuorempia haastatel-
la. Vapaus on mennä, tulla: olla missä lystääpi. Harrastella, matkustella, unelmoida niin kuin 
ennen.

Mukavaa perin mukavaa hengittää raikasta ilmaa, kuulla lintujen viserrystä, aaltojen loisketta. 
Olla mukana täysin rinnoin: innoin, niin kuin nuorna miesnä.
Kuitenkin on toinen pointti, Seuralaiset, uudet herrat. Esittelen heidät tässä: Artroosi, Angina 
pectoris, Cancer, Parkinson ym . Tarkoituksenansa varmaan, lyhenellä matkan määrää: siksi he 
nyt täällä häärää.

Kuitenkin ja kaikitenkin tunnen suurta tyydytystä siitä että, Suomi on mun kotimaani. Ihana 
maa, jonka puolesta on ollut ilo taistella.

Näin on tehty tämä retki: Edessä on eron hetki. Juna kulkee kulkuansa matkassansa koko kansa. 
Toiset tulee, toiset lähtee, muttei lakkaa junan kulku.

Urho Keituri
Palokka
Helille haettu netistä, kesän 2014 suunalueen sopeutumiskurssin satoa.
Hyvä mieltä sinulle :)
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 Kevennystä 

”EPIKRIISI”
Sota-aikana eräs kunnanlääkäri piti kesäisin lammasta, ja talven tullen söi sen. Eräänä kesänä 
tämän huomasi kansanhuollon tarkastaja, hän takavarikoi lääkärin lampaan, koska sitä ei oltu 
ilmoitettu kansanhuoltoon.

Sota loppui aikanaan, ja tarkastajan niskaan tuli niin paha paise, että hänen piti mennä lääkä-
riin. Lääkäri kaivoi puukolla entisen tarkastajan niskaa, ja kysyi: ”No oletkos löytänyt mustia 
lampaita”.

Lääkärillä ei ollut tapana puuduttaa tällaisissa toimenpiteissä.

Nim. Toinen potilas

LÄÄKÄRIKÄYNTI
Vähän ennen Joulua lääkäriin tuli mies reppu selässä. Lääkäri tunsi miehen ja totesi: ”Eipä mi-
nulla ole pyytä Jouluksi orressa”. Mies vastaa: ”Onpa metso repussa”. 

Mies sai reseptinsä ja lääkäri metson , molemmille tuli Joulu.

Nim. Metsämies
Terveisin Sakari pelkonen
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Mukana tukemassa Ystävän tuki-lehdessä

Seuraava Ystävän Tuki-lehti ilmestyy 
Joulukuussa 2015.

Hyvää kesää!




